
WCZASY 

GRECJA NA PELOPONEZIE 

Samolotem 

Hotel BARBARA*** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2021 - 23.05.2021 

 23.05.2021 - 30.05.2021 

30.05.2021 - 06.06.2021 

06.06.2021 - 13.06.2021 

13.06.2021 - 20.06.2021 

20.06.2021 - 27.06.2021 

16.10.2021 - 23.10.2021 



 

CENA OD 1 655 zł/os 

 
SAMOLOTOWA WYCIECZKA DO GRECJI (8 dni)  

"UROKI HELLADY" 

 

HOTEL BARBARA***, LOUTRAKI 

Hotel BARBARA w Loutraki na Peloponezie. Pokoje 2,3-osobowe z łazienką, balkonem, TV, 

bezpłatne WiFi. Położony 40 m od morza (parasole, leżaki płatne). Na terenie obiektu: 

restauracja. 

Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane 

PROGRAM WYJAZDU: 

1 DZIEŃ:  

Wylot z Warszawy o godz. 10.55, przylot do Aten o godz. 14.30 

Transfer do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

2 - 7 DZIEŃ: 

Wypoczynek, kąpiele morskie, możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych. 

8 DZIEŃ:  

Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot z Aten o godz.08.30, przylot do Warszawy o godz. 

10.05 

CENA 1 655 zł/os OBEJMUJE (przy grupie min. 6 osób): 

• 7 noclegów w hotelu 

• 7 śniadań i 7 obiadokolacji 



• Transport komfortowym busem podczas przejazdu na trasie lotnisko/hotel/lotnisko 

• Opieka pilota 

• Taksy klimatyczne 

• Ubezpieczenie 

• Opieka lekarska 

• Organizacja imprezy 

Cena nie obejmuje przelotu samolotem na trasie Warszawa - Ateny - Warszawa w 

kwocie ok. 100 euro/os.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Góry Peloponezu – Kalavrita   

czas trwania 9,00-19,00 

cena 70 euro 

 

GŁÓWNE ATRAKCJE 

• Przejazd kolejką wąskotorową przez Wąwóz Vouraikos 

• Jaskinia Jezior 

• Czas wolny w Kalavrita  

• Klasztor Mega Spilio, najstarszy klasztor w Grecji 

OPIS 

Podróż rozpoczniemy przejazdem 22km kolejką wąskotorową przez wąwóz Vouraikos, która 

kursuje z wioski Diakopto do Kalavrity. Trasa prowadzi przez góry, tunele, nad przepaściami 

i pod nawisami skalnymi. Odwiedzimy również Jaskinię Jezior, w której oprócz ciekawych 

stalaktytów i stalagmitów, będziemy podziwiać kaskadowo uformowane jeziora, które 

stanowią fenomen tej jaskini. Czas wolny w Kalavrita, spokojnym, górskim miasteczku, 

którego mieszkańcy zajmują się wyrobem różnych lokalnych specjałów. W drodze powrotnej 

odwiedzimy klasztor Mega Spilio, najstarszy klasztor w Grecji. 

WAŻNE INFORMACJE 

• Cena nie zawiera biletów wstępów: 

• 9€ Jaskinia Jezior (dorośli), 4,5€ (od 6-18lat, seniorzy, studenci); 2€ klasztor Mega Spilio 

(dorośli) 

Rejs Kanałem Korynckim  

Czas trwania 9,00-12,00  

Cena 35 euro 

GŁÓWNE ATRAKCJE 



• Rejs statkiem wzdłuż pionowych ścian kanału 

• Relaks w pięknych okolicznościach przyrody 

OPIS 

Wycieczka rozpoczyna się od podziwiania Kanału Korynckiego z mostu położonego w 

najwyższym punkcie. Następnie przejazd do portu i podróż statkiem wzdłuż pionowych ścian 

kanału. Rejs daje możliwość zobaczenia wybrzeży dwóch mórz: Jońskiego i Egejskiego, które 

łączy ten kanał.  

WAŻNE INFORMACJE 

•   Cena zawiera koszt biletu na statek 

ARGOLIDA 

Czas trwania 8-18,00 

Cena 50 euro 

GŁÓWNE ATRAKCJE 

• Antyczny teatr w Epidauros 

• Miasteczka Nafplio - dawna stolica Grecji 

• Starożytne Mykeny - Brama Lwów, Skarbiec Atreusa zwany Grobem Agamemnona 

OPIS 

Zapraszamy Państwa na całodzienną wycieczkę do regionu Peloponezu zwanego Argolidą - 

zwiedzanie Pętli Argolidzkiej rozpoczniemy od świetnie zachowanego teatru antycznego w 

Epidauros, słynącego nie tylko ze swojej wielkości, ale przede wszystkim z niezwykłej 

akustyki, gdzie brzdęk rzuconej monety słychać nawet w najdalszych rzędach. Obecnie w 

teatrze tym wystawiane są starożytne sztuki teatralne bez użycia nagłośnienia, natomiast w 

starożytności miejsce to znane było ze świątyni Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej. Kolejnym 

punktem naszego programu jest niezwykle urokliwe miasteczko Nafplio, które niegdyś było 

stolicą Grecji. Następnie przejazd do starożytnych Myken, będących ośrodkiem kultury 

mykeńskiej. Zobaczymy między innymi Bramę Lwów, Cytadelę oraz Skarbiec Atreusa 

zwany grobem Agamemnona, o którym pisał Słowacki. 

WAŻNE INFORMACJE 

• Transport klimatyzowanym busem lub autokarem 

• Opiekę polskojęzycznego pilota 

Cena nie zawiera 

• Biletu wstępu do Myken: 12 EUR dorośli, 6 EUR seniorzy powyżej 65 lat, osoby poniżej 18 

r. ż. oraz studenci wstęp bezpłatny 

• Biletu wstępu do Epidauros: 12 EUR dorośli, 6 EUR seniorzy powyżej 65 lat, osoby poniżej 

18 r. ż. oraz studenci wstęp bezpłatny 



ATENY  

CZAS TRWANIA 7,00 – 19,30 

Cena 55 euro 

GŁÓWNE ATRAKCJE 

• Stadion Kalimarmao 

• Zmiana warty pod budynkiem parlamentu 

• Akropol i tam Partenon, Erechtejon, Propyleje 

• Spacer po Atenach 

• Czas wolny 

OPIS 

Wycieczka dla tych, którzy chcieliby poznać historię i najciekawsze miejsca stolicy Grecji. 

Podjedziemy w najciekawsze punkty miasta, do stadionu Kalimarmaro, na którym odbyły się 

pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie, pod budynek parlamentu na placu Syntagma, 

gdzie zobaczymy oryginalną zmianę warty. Potem wejdziemy na Akropol, od wieków 

będącym symbolem miasta. Wraz z polskojęzyczną przewodniczką zobaczymy słynny 

Partenon, świątynię Ateny Nike oraz Erechtejon, Propyleje. Dodatkowo będzie możliwość 

samodzielnego poznawania handlowej części miasta Monastiraki i dalszego zwiedzania w 

czasie wolnym. 

WAŻNE INFORMACJE 

• Transport klimatyzowanym busem lub autokarem 

• Opiekę polskojęzycznego pilota 

Cena nie zawiera 

• Biletu wstępu na Akropol 20 EUR dorośli, 10 EUR seniorzy powyżej 65 lat, osoby poniżej 

18 r. ż. oraz studenci – bezpłatnie na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego w 

wypadku niepełnoletnich 

• Posiłków podczas wycieczki 

DELFY 

Czas trwania 8,00 – 17,00 

Cena 65 euro 

GŁÓWNE ATRAKCJE 

•   Świątynia Apollona 

•   Stadion pytyjski 



•   Starożytny teatr 

•   Skarbiec Ateńczyków 

•   Muzeum archeologiczne 

 Wyrocznia delficka była miejscem pielgrzymek antycznych Greków poszukujący boskich 

porad w sprawach polityki, wojny czy też miłości. Zwiedzimy 3 najciekawsze części 

wyroczni: Święty Okręg ze Świątynią Apollina, w której na trójnogu zasiadały pytie- 

antyczne wróżki, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, który mógł pomieścić 5 tys widzów, 

stadion, gdzie odbywały się ważne Igrzyska Pytyjskie, święte źródło Kastalijskie. Zwiedzanie 

zakończy wizyta w Muz. Archeologicznym. 

Ważne informacje 

• Transport klimatyzowanym busem lub autokarem 

• Opiekę polskojęzycznego pilota 

Cena nie zawiera: 

•   Biletu wstępu do miejsca archeologicznego i muzeum dorośli 12 euro, emeryci powyżej 65 

lat 9 euro, studenci na podstawie legitymacji i młodzież do 18 lat bezpłatnie 

STAROŻYTNY KORYNT I AKROKORYNT 

Czas trwania 9,00 – 14,00 

Cena 20 euro 

Główne atrakcje 

•   Kanał Koryncki 

•   Starożyny Korynt gdzie przemawiał Apostoł Paweł 

•   Akrokorynt gdzie znajdowała się świątynia z kapłankami tzw. „córami koryntu” 

Na początek pojedziemy do Starożytnego Koryntu. Podejdziemy do tablicy, na której w 

czterech językach jest tablica z cytatem z hymnu o miłości św. Pawła. Stamtąd będzie można 

zobaczyć wykopaliska . Dla chętnych , w czasie wolnym można pospacerować po nich. Po 

czasie wolnym pojedziemy na wzgórze 575 m n.p.m. Akrokorynt skąd rozciągają się 

przepiękne widoki na okolicę i będzie można pospacerować pośród zachowały się 

średniowieczne ruiny.  

Ważne informacje 

• Transport klimatyzowanym busem lub autokarem 

• Opiekę polskojęzycznego pilota 

Cena nie zawiera: 

•   Biletu wstępu do miejsca archeologicznego i muzeum w Koryncie dorośli 8 euro, emeryci 

powyżej 65 lat 4 euro, studenci na podstawie legitymacji i młodzież do 18 lat bezpłatnie, 



•   Biletu wstępu do miejsca archeologicznego na Akrokryncie dorośli 4 euro, emeryci 

powyżej 65 lat 2 euro, studenci na podstawie legitymacji i młodzież do 18 lat bezpłatnie, 

 

 

 

 


